Ajankohtaista sitoumuksista ja sopimuksista, kevät 2022 (
Uudet luomusitoumukset ja luomusitoumusten (vuosilta 2015, 2016 ja 2017) jatkon hakeminen 2022
Vipu-palvelussa ja 101B:llä voi hakea vuoden jatkoa 2015, 2016 ja 2017 alkaneisiin sitoumuksiin

Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi lisätään teknisistä syistä jo tässä vaiheessa
päättyviin sitoumuksiin ja sopimuksiin.
Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta/sopimusta on siitä huolimatta haettava.

Uusista sitoumuksista ja lisäaloista säädetään vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston
hakuasetuksen mukaan uudet luomusitoumukset ja lisäalat ovat haettavissa 2022(lomake 215).
Sitoumukselle voi lisäksi liittää lohkoja, jotka ovat olleet viime vuonna luomusitoumuksella. Lisätietoja
tukihausta julkaistaan kevään aikana ruokavirasto.fi-sivustolla.
Lisäalaa voi liittää enintään 5 ha voimassa olevaan peltokasvisitoumukseen. Jos lisäala on yli 5 ha on
annettava uusi sitoumus.
Keväällä 2022 maatilat voivat lisäksi vastaanottaa luomusitoumuksen saadessaan hallintaansa lohkoja, joilla
on korvauskelpoisuus, mutta eivät ole olleet sitoumuksella. Kasvisitoumuksen voi myös vaihtaa
kotieläinsitoumukseksi tai toisinpäin.
Sitoumuksen voi siirtää (lom.160 liitteineen), tilatyyppiä vaihtaa (lom. 215) sekä liittää edellisvuoden
luomusitoumuslohkot omalle sitoumukselle ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan.
Muista sitoumusehdot myyntikasvien tuottamisesta ja kotieläintuotteiden myymisestä
Luomueläinten tai luomukotieläintuotteiden myyntivaatimus
Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta 2017, on tilaltasi myytävä
luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä tai kotieläintuotteita viimeistään viidentenä sitoumusvuonna.
Toimita kuitti myynnistä joko Vipu-palvelussa päätukihakemuksen liitteenä tai paperikopiona ELYkeskukseen viimeistään 15.6.2022. Kuitin tulee olla päivätty sitoumuskauden ajalle, eli viimeinen
hyväksyttävä myyntipäivä on 30.4.2022. Jos et toimita kuittia, kotieläinsitoumustasi ei voida jatkaa.
Vaatimus lasketaan aina ensimmäisestä sitoumuksesta lukien riippumatta lisäalojen vuoksi uusituista
sitoumuksista (2015 ja 2016 kotieläinsitoumustilat ovat toimittaneet kuitin jo aiemmin).

Myyntikasvivaatimus 2015, 2016 ja 2017 sitoutuneet (kasvintuotanto)
Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, tuota myyntikasveja keskimäärin
vähintään 30 %:lla sitoumusalasta. Voit tarkistaa ehdon täyttymisen siten, että lasket vuosittain
sitoumuslohkoille ilmoittamasi myyntikasvien alat yhteen ja jaat vastaavien vuosien sitoumusalojen
summalla. Kasvit ja sitoumusalat lasketaan niiltä vuosilta, joina ehtoa on tullut noudattaa. Hyväksyttävät
kasvit on lueteltu https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonmukainentuotanto/myyntikasvit/. Ilmoittamasi kasvit ja vuosittaiset sitoumusalat näet Vipu-palvelusta.
Myyntikasvivaatimus koskee myös osaa 2017 sitoutuneista kotieläintiloista vuonna 2022
Myyntikasvivaatimus koskee maatilaasi vuodesta 2022 alkaen, jos tilallasi on vuonna 2017 alkanut sitoumus
luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, mutta kotieläintuotantosi on tavanomaista. Vaatimus koskee
tilaasi, vaikka vuonna 2017 antamasi sitoumus olisi korvattu uudella lisäalan liittämisen vuoksi.
Vaatimus ei ole uusi, vaan se sisältyy luomusitoumuksen ehtoihin. Ehtojen mukaan tilan, joka ei noudata
myyntikasvivaatimusta, koska pääosa tilan sadoista käytetään oman karjan rehuksi, on viimeistään
kuudentena vuonna noudatettava myyntikasvivaatimusta tai siirrettävä kotieläimet luonnonmukaiseen
tuotantoon.
Myyntikasvivaatimuksen täyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:
 Ilmoita sitoumusalastasi vuonna 2022 vähintään 30 % niin sanotuille myyntikasveille
 Ilmoita luonnonmukaiseen tuotantoon se eläinlaji, jonka rehuksi valtaosa tilasi sadoista on käytetty.
Jos päätät aloittaa luonnonmukaisen kotieläintuotannon, ilmoita kyseinen eläinlaji valvontajärjestelmään
viimeistään 29.4.2022. Voit myös hakea luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista
sitoumukseksi luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta. Hae sitoumuksen muuttamista päätukihaun
yhteydessä.
Jos tilasi pinta-ala kasvaa tai eläintuotanto päättyy tai pienenee siten, ettei pääosaa sadoista enää käytetä
tilasi eläinten rehuksi, voit tehdä yhteistyösopimuksen luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen
antaneen tilan kanssa. Tällöin pääosa tilasi rehuista tulee toimittaa yhteistyötilalle. Ota tällöin aina yhteys
ELY-keskukseen yksityiskohtien selvittämiseksi.
Jos et toteuta mitään edellä kerrotuista vaihtoehdosta, sitoumuksesi päättyy. Tällöin viimeinen vuosi, josta
saat korvauksen, on 2021. Saat kuitenkin pitää sitoumuskauden aikana maksetut korvaukset.
Myyntikasveilla tarkoitetaan muita pelto- ja puutarhakasveja kuin nurmikasveja. Täydellinen luettelo
hyväksyttävistä kasveista on vuoden 2018 luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehdoissa.
2018 ja sen jälkeen tehdyt sitoumukset jatkuvat toistaiseksi ennallaan sitoumusehtoineen
sitoumuskauden loppuun tai kunnes siirrymme uuteen kauteen.

Luomuvalvonnan ajankohtaiset poikkeusluvat


Muista hakea eräkohtaista lupaa tavanomaisen siemenen käyttöön Touko-palvelun kautta, tai
lomakkeella 9C mikä lähetetään ELY-keskukseen. https://touko.ruokavirasto.fi/login. Lomake 9C



Muista hakea eläintuotannon poikkeuslupia lomakkeella 9B jos on tarvetta (esim. nautojen
nupoutus, tavanomaisen valkuaisrehun käyttö siipikarjalle). Lomake 9B



Siirtymävaiheen lyhennystä haetaan lomakkeella 9D. Hakemus pitää lähettää vähintään 4kk ennen
suunniteltua sadonkorjuuta. Lomake 9D



Kaikki lomakkeet ja ohjeet löydät täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoameista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/



Koulutusmateriaalit ja videotallenteen Luomuinfosta löydät tästä linkistä:
https://uusimaaseutu.fi/luonnonmukaisen-tuotannon-tuet-2022/
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